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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 25 สิงหาคม 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

1. เกษ ต ร จั บ มื อ  DEPA เอ็ ม โอยู  ห นุ น ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ DEPA ลงนาม 
MOU สนับสนุนการใช้ เทคโน โลยีดิ จิทั ล ใน     
ภาคการเกษตร 

แนวหน้าออนไลน์  

การลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

3. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือ ม.เกษตรฯ 
ขั บ เค ลื่ อ น ค ว าม ร่ ว ม มื อ ด้ ว ย เท ค โน โล ยี         
จากผลงานวิจัย เพ่ือยกระดับภาคเกษตรไทย     
สู่ความยั่งยืน 

เมเนเจอร์ออนไลน์  

แปลงใหญ่อะโวคาโด 4. กรมส่งเสริมการเกษตรชูระบบแปลงใหญ่
พัฒ นาอะโวคาโด  จ .ต าก  สร้ างให้ เป็ น พื ช        
อัตลั กษณ์  ภายใต้ส โลแกน “TAK CITY OF 
AVOCADO” 

ไทยโพสต์ออนไลน์ 

การจัดการศัตรูพืช   
แบบผสมผสาน 

5. เกษตรฯ ถ่ายทอดความส าเร็จด้านการจัดการ
ศัตรูพืชของไทยสู่สมาชิกลุ่มน  าโขง 

แนวหน้าออนไลน์ 

การจัดการศัตรูพืช   
แบบผสมผสาน 

6. เกษตรฯ ถ่ายทอดความส าเร็จด้านการจัดการ
ศัตรูพืชของไทยสู่สมาชิกลุ่มน  าโขง 

สยามรัฐออนไลน์  
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     นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า ภายหลังการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตรกับ 
DEPA  มีวัตถุประสงค์เพื ่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกรมส่ง เสริม
การเกษตร และบุคลากรภาคการเกษตรให้เข้าถึง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิต และ
การตลาดตลอดทั งห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน ส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาค
การเกษตร ทั งเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการเกษตร ในรูปแบบของการเป็น Service Provider และ 
Service Solution เพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ และเชื ่อมโยงฐานข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื ่อนงาน หรือโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมวิจัย  และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรสู่การเป็นเกษตร
ดิจิทัล โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี  มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 
2565 ถึงวันที ่ 23 สิงหาคม 2570 ส าหรับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี   ประกอบด้วย 2 
โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจ ิท ัล ส าหรับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

2. โครงการสร้างผู ้ประกอบการให้บริการเกษตรอัจฉริยะ (Agriculture Service Provider : 
ASP) ซึ่งด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 ตามล าดับ 

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการที่ 1 จะขอรับการสนับสนุนตามมาตรการคูปอง
ดิจิทัล (Mini transformation voucher) เพ่ืออุดหนุนเกษตรกร ภายในวงเงิน 10,000 บาท/คูปอง/คน   
รวมทั งสิ น 200 คูปอง วงเงิน 2,000,000 บาท 

     ทั งนี  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการ เพ่ือให้สอดคล้อง
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กับวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของทั งสองหน่วยงาน  และเกิดการบูรณาการท างานความร่วมมือกัน ให้มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการให้บริการ
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เกษตรกร มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม
การผลิตเทคโนโลยีดิจิทัล 

     โดยต่อยอดการด าเนินงานมาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรม
ความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
HandySense” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื นที่เป้าหมาย 16 แห่ง ซึ่งได้ติดตั ง
อุปกรณ์ระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense และด าเนินการการถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้าน
การเกษตรนับว่าเป็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่ให้ความส าคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการเกษตรในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
อัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 และการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก 

     โดยการสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั งเครื่องจักรกล
เกษตรที่เหมาะสมกับพื นที่ เพ่ือยกระดับสู่การท าเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั งการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นการเกษตร โดยมีจุดเน้นในด้านการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และ
เกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) คือ มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในภาคการเกษตร 
และในขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรได้ง่าย และสะดวก 
ตลอดจนการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ่
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กรมส่งเสริมการเกษตรและส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ลงนามบันทึกข้อตกลง    

ความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร เพ่ือร่วมกันพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาค
การเกษตร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง    
ความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตรกับ DEPA มี
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร และ
บุคลากรภาคการเกษตรให้เข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตและการตลาดตลอดทั งห่วงโซ่
อุปสงค์และอุปทาน ส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตรทั งเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรในรูปแบบของการเป็น Service Provider และ Service Solution เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนงานหรือโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาค
การเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรสู่การเป็นเกษตรดิจิทัล โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
นี มีผลบังคับใช้เป็น ระยะเวลา 5 ปี นับตั งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2570 

ส าหรับความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ 1.โครงการ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ 2. โครงการสร้าง
ผู้ ป ระกอบ การให้ บ ริ ก าร เกษ ตร อั จฉ ริ ย ะ  (Agriculture Service Provider : ASP) ซึ่ งด า เนิ น ก าร               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 ตามล าดับ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการที่ 1  
จะขอรับการสนับสนุนตามมาตรการคูปองดิจิทัล (mini transformation voucher) เพ่ืออุดหนุนเกษตรกร 
ภายในวงเงิน 10,000 บาท/คูปอง/คน รวมทั งสิ น 200 คูปอง วงเงิน 2 ,000,000 บาท ทั งนี  เกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของทั งสองหน่วยงาน  และเกิดการบูรณาการท างานความร่วมมือกันให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการให้บริการเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่
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เกษตรกร มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีดิจิทัล โดยต่อ
ยอดการด าเนินงานมาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมความร่วมมือส่งเสริม
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ HandySense” ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื นที่เป้าหมาย 16 แห่ง ซึ่งได้ติดตั งอุปกรณ์ระบบ
เกษตรอัจฉริยะ HandySense และด าเนินการการถ่ายทอดความรู้สู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร
และประชาชนที่สนใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ด้านการเกษตรนับว่าเป็นการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความส าคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการเกษตรในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Agriculture เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 และการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร 
การประดิษฐ์ นวัตกรรม รวมทั งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื นที่ เพ่ือยกระดับสู่การท าเกษตรสมัยใหม่ 
พร้อมทั งการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นการเกษตร โดยมีจุดเน้นในด้าน
การเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และเกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) คือ มีการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในภาคการเกษตร และในขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรได้ง่าย และสะดวก ตลอดจนการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ 
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กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผนึกก าลังขับเคลื่อนการพัฒนา           
ภาคการเกษตรไทย ร่วมจัดท าบันทึกความเข้าใจพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ          
การส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร เป็นการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกันทั งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร รวมทั งบูรณา
การการท างานผ่านการท าวิจัยและพัฒนาในหัวข้อเรื่องที่จะสามารถใช้แก้ปัญหาทางการเกษตรที่เหมาะสมกับ
บริบทพื นที่ พร้อมทั งการขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื นที่
การเกษตร และร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั งสองฝ่ายและเกษตรกร ซึ่งจะเป็นการยกระดับภาคการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอีกด้วย  

ส าหรับความร่วมมือในครั งนี  ทั งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเข้าใจ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั งการพัฒนา
หลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่เอื อให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เรียนรู้เพ่ือให้
สามารถปรับการท างานให้เหมาะกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั งสนับสนุนถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี
ในการพัฒนาเกษตรกรให้มีทักษะทางด้านธุรกิจเกษตร เพื่อพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ สนับสนุนการขยาย
ผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร ท าให้เกิดการปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการ    
ด้านการเกษตร 
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อธิบ ดี กรมส่ ง เสริมการ เกษตรกล่ าวต่ อว่ า  ในปี  25 65  กรมส่ ง เสริมการเกษตรและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการน าร่องพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร หรือการพัฒนารูปแบบการบูรณาการการท างานในพื นที่ในการพัฒนา
โครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื นที่ โดยเฉพาะโครงการที่เหมาะสมต่อเกษตรกรสูงวัย รวมทั งการวิจัย
ร่วมกัน เช่น โครงการวิจัยระบบอัจฉริยะเพ่ือการวินิจฉัยเฝ้าระวังและเตือนภัยโรคมันส าปะหลัง หรือ MunBot 
และโครงการเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน  าหอมดอนมโนรา และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
มะพร้าวน  าหอมบางตลาด ด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรโดยส านักงานเกษตร

จังหวัดตาก ได้น าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ ได้แก่ อะโวคาโด และมีการรวมกลุ่มสมาชิกจัดตั งเป็นแปลงใหญ่อะโวคาโด 
อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ขึ นในปี พ.ศ.2560 มีเกษตรกร เข้าร่วมจ านวน 50 ราย พื นที่เข้าร่วม 300 ไร่ ปัจจุบันมีการ
ขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้สนใจในพื นที่อ าเภอ พบพระ จ านวนรวม 6 แปลง เกษตรกรเพิ่มเป็น  257 ราย พื นที่รวม 3,204 ไร่ 
ซึ่งผลส าเร็จตามเป้าหมายของด าเนินงานขับเคลื่อนแปลงใหญ่อะโวคาโด อ าเภอพบพระ ในปัจจุบัน เกษตรกรสามารถ
ปรับเปลี่ยน จาก อะโวคาโดพันธุ์พื นเมืองเป็นพันธุ์ดี โดยการเปลี่ยนยอด จ านวน 4 ,635 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP 28 แปลง และการรับรอง “ตากการันตี” 181 แปลง เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 
25 (จากไร่ละ 4,900 บาท เป็น 3,675 บาท) และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20 ในส่วนของกลุ่มเกษตรกร มีการ
บริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบคณะกรรมการบริหารจัดการ และมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโด
อ าเภอพบพระ เพื่อเป็นกลไกในด้านการตลาดต่อไป 

“ในปี 2564 ที่ผ่านมา แปลงใหญ่อะโวคาโด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนเครื่องคัดขนาดและ
คุณภาพผลอะโวคาโดจ านวน 1 ชุด จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด และในปี 2564 
มีอะโวคาโดที่ให้ผลผลิตแล้ว 1,369 ไร่ ผลผลิตประมาณ 800 -1200 ตันต่อปี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 18 
ล้านบาท ส าหรับในปี 2565 นี คาดว่าผลผลิตอะโวคาโดของกลุ่มจะมปีริมาณเพิ่มขึ นเป็น 2,000 – 2,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า
ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท รวมทั งจังหวัดตากยังมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอะโวคาโดให้เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด ภายใต้
สโลแกน “TAK CITY OF AVOCADO” สนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสม พัฒนา
คุณภาพผลผลิตอะโวคาโด Premium Grade และต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูป ในด้านการตลาด มีการประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการจ าหน่ายผลผลิตออนไลน์ จ าหน่ายผลผลิตสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด รวมถึงพัฒนาสวนอะโวคาโดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร โดยในขณะนี อยู่ระหว่างการขอขึ นทะเบียนพืช GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในช่ือ อะโวคาโดตาก” 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร        
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้น าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกร
ในอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นไม้ผลเศรษฐกิจ ได้แก่ อะโวคาโด และ       
มีการรวมกลุ่มสมาชิกจัดตั งเป็นแปลงใหญ่อะโวคาโด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ขึ นในปี พ.ศ.2560          
มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 50 ราย พื นที่เข้าร่วม 300 ไร่ 

ปัจจุบันมีการขยายเครือข่ายเกษตรกรผู้สนใจในพื นที่อ าเภอพบพระ จ านวนรวม 6 แปลง เกษตรกร
เพ่ิมเป็น  257 ราย พื นที่รวม 3,204 ไร่ ซึ่งผลส าเร็จตามเป้าหมายของด าเนินงานขับเคลื่อนแปลงใหญ่      
อะโวคาโด อ าเภอพบพระ ในปัจจุบัน เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยน จากอโวคาโดพันธุ์พื นเมืองเป็นพันธุ์ดี  
โดยการเปลี่ยนยอด จ านวน 4,635 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 28 แปลง และ
การรับรอง “ตากการันตี” 181 แปลง เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 25 (จากไร่ละ 4,900 บาท 
เป็น 3,675 บาท) และสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 20 ในส่วนของกลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการกลุ่ม
ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารจัดการ และมีการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอะโวคาโดอ าเภอ
พบพระ เพ่ือเป็นกลไกในด้านการตลาดต่อไป 

“ในปี 2564 ที่ผ่านมา แปลงใหญ่อะโวคาโด อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนเครื่อง
คัดขนาดและคุณภาพผลอะโวคาโดจ านวน 1 ชุด จากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด และในปี 2564 มีอะโวคาโดที่ให้ผลผลิตแล้ว 1,369 ไร่ ผลผลิตประมาณ 800 -1200 ตัน
ต่อปี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท ส าหรับในปี 2565 นี คาดว่าผลผลิตอะโวคาโดของ
กลุ่มจะมีปริมาณเพ่ิมขึ นเป็น 2,000 – 2,500 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท รวมทั งจังหวัดตาก
ยังมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอะโวคาโดให้เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด ภายใต้สโลแกน “TAK CITY OF 
AVOCADO”  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ขณะนี  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ได้
พัฒนาพันธุ์อะโวคาโด พันธุ์พบพระ 08 ซึ่งเป็นสายพันธุ์พื นเมือง ได้จากการน ายอดพันธุ์อะโวคาโดไม่ทราบ
สายพันธุ์ จากบ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ของนายรุ่ง บุญรอด 
ซึ่งได้จากการเพาะเมล็ดไม่ทราบชื่อพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) โดยน ามาเสียบยอด
กับต้นตอพันธุ์พื นเมืองที่ปลูกไว้ จากนั นได้สังเกตการเจริญเติบของการเสียบยอดทั ง 2 แบบ คือ การเสียบแบบ
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น ายอดพันมาเสียบกับต้นตอพันพื นเมืองที่ปลูกไว้แล้วและการเสียบแบบน ายอดพันมาเสียบกับต้นสต็อกที่ได้
จากเพาะเมล็ดในถุงด า 

ผลปรากฏว่าต้นพันธุ์  ที่เสียบยอดกับต้นตอพันธุ์พื นเมืองเริ่มมีดอกในปลายเดือนมกราคม พ.ศ.2556 
และติดผลในปลายเดือนกุมภาพันธ์ในปีเดียวกัน จ านวน 20-30 ผล จึงได้เลือกเก็บผลไว้เพียง 15 ผล และ
สามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 โดยผลผลิตที่ได้มีน  าหนักเฉลี่ย 250 กรัมถึง 500 
กรัมต่อลูก เมื่อสุก เปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง เนื อสีเหลืองอ าพัน เนื อเนียน เหนียวมัน แห้ง ไม่มี
เสี ยน และไม่มีจุดด า ใช้เวลานับวันตั งแต่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 5 เดือน ล าต้นแข็งแรงเจริญเติบโต
ได้ดี ทนทานต่อโรค ซึ่งภายหลังจากที่เกษตรกรในพื นที่อ าเภอพบพระได้ท าการติดตามผลการปลูกและเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทั งหมด 4 รุ่น พบว่า ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณภาพคงที่ 

จากนั นจึงน ายอดพันธุ์รุ่นที่ 4 ไปขยายต่อเป็นรุ่นที่ 5 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 โดยให้ผลผลิต
ในปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ปรากฏว่าได้คุณลักษณะและคุณภาพไม่แตกต่าง คือ กลิ่น สีเนื อ ความเหนียว
มันแห้ง รูปทรงภายนอก เหมือนผลผลิตในรุ่นที่ 1 ถึง 4 จึงได้ตั งชื่อพันธุ์ว่า “พบพระ 08” ความหมายคือ     
มีต้นก าเนิดอยู่ที่อ าเภอพบพระ บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 ซึ่งขณะนี จังหวัดตากอยู่ระหว่างด าเนินการขอรับรอง
พันธุ์พืชขึ นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
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นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อาชีพกสิกรรมถือเป็นอาชีพหลัก

ของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น  าโขง ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ควบคู่กับพัฒนาการผลิตที่ยั่งยืนและปลอดภัยจากสารเคมีและผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) ส่งผลให้ศัตรูพืชปรับตัวมีการกระจายพันธุ์และออกหาพืชอาหารเพื่อการด ารงชีวิตมากขึ น ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรและการจัดการศัตรูพืชเป็นอย่างมากซึ่งการจัดการศัตรูพืชด้วยสารเคมีเพียง
อย่างเดียว จะส่งผลให้ศัตรูพืชมีความต้านทานต่อสารเคมีในระยะยาวประสิทธิของการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช
ก็มีแนวโน้มที่ลดลงอีกทั งยังส่งผลผกระทบต่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยให้เกษตรกรผลิตอาหารและก าจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพกรมส่งเสริมการเกษตรจึงเน้นในด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธี
ผสมผสานสู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร นับเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการศัตรูพืชประสบ
ความส าเร็จ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 
(ศจช.) ครอบคลุมพื นที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ แบ่งออกเป็นศจช.หลัก จ านวน 882 แห่ง และ ศจช.เครือข่าย 
จ านวน 882 แห่ง รวม 1,764 แห่งพร้อมทั งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับ
ภูมิภาค เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรและชุมชนด้านการจัดการศัตรูพืช รวมถึงได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการจัดการศัตรูพืช น าไปพัฒนาชุมชนของตนเอง จากความส าเร็จในการด าเนินการศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนในระดับพื นที่ ซึ่งช่วยลดการระบาดของศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
จัดท าโครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง 
– ล้านช้างขึ นระหว่างวันที่ 9 – 27 สิงหาคม 2565 ขึ น เพื่อถ่ายทอดความส าเร็จด้านการจัดการศัตรูพืช ผ่านศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่นักวิชาการเกษตรจากประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น  าโขงโดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ราชอาณาจักรไทย จ านวน 36 คนได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการท า workshop และการศึกษาดูงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสวนและไร่นาของ
เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการจัดการศัตรูแบบผสมผสานในพื นที่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ล าพูน และจังหวัด
สมุทรสงครามโดยผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น  าโขงจะได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากร
กระบวนการ (Training of Trainer: TOT) ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และแผนปฏิบัติการจัดตั งหรือ
พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแต่ละประเทศได้เขียนขึ นมานั นผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะ
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ตามความเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละประเทศต่อไป 
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https://siamrath.co.th/n/376650 

 
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า อาชีพกสิกรรมถือเป็นอาชีพ

หลักของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น  าโขง ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การผลิต ควบคู่กับพัฒนาการผลิตที่ยั่งยืนและปลอดภัยจากสารเคมี และผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) ส่งผลให้ศัตรูพืชปรับตัว มีการกระจายพันธุ์และออกหาพืชอาหารเพ่ือการ
ด ารงชีวิตมากขึ น ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรและการจัดการศัตรูพืชเป็นอย่างมาก 
ซ่ึงการจัดการศัตรูพืชด้วยสารเคมีเพียงอย่างเดียว จะส่งผลให้ศัตรูพืชมีความต้านทานต่อสารเคมี ในระยะยาว
ประสิทธิของการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชก็มีแนวโน้มที่ลดลง อีกทั งยังส่งผลผกระทบต่อความปลอดภัย
ของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยให้
เกษตรกรผลิตอาหารและก าจัดศัตรูพืชได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเน้นใน
ด้านการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานสู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
และเกษตรกร นับเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการศัตรูพืชประสบความส าเร็จ 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั ง ศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ครอบคลุมพื นที่ 77 จังหวัด 882 อ าเภอ แบ่งออกเป็น ศจช.หลัก จ านวน 882 แห่ง 
และ ศจช.เครือข่าย จ านวน 882 แห่ง รวม 1,764 แห่ง พร้อมทั งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับภูมิภาค เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรและชุมชนด้านการจัดการ
ศัตรูพืช รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการศัตรูพืช น าไปพัฒนาชุมชนของตนเอง จาก
ความส าเร็จในการด าเนินการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในระดับพื นที่ ซึ่งช่วยลดการระบาดของศัตรูพืชได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดท าโครงการระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานผ่านการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้างขึ น ระหว่างวันที่ 9 – 27 สิงหาคม 2565 
ขึ น เพื่อถ่ายทอดความส าเร็จด้านการจัดการศัตรูพืช ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร
ให้แก่นักวิชาการเกษตรจากประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น  าโขง โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรไทย 
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จ านวน 36 คน ได้เข้ารับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ผ่านการท า workshop และการศึกษาดูงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สวนและไร่นาของเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จในการจัดการศัตรูแบบผสมผสานในพื นที่จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ล าพูน และจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น  าโขงจะได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากร
กระบวนการ (Training of Trainer: TOT) ด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และแผนปฏิบัติการจัดตั ง
หรือพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากแต่ละประเทศได้เขียนขึ นมานั น ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ตามความเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละประเทศต่อไป 
 
 
 


